Strigătul de ajutor al unui cercetător ştiinţific
„S.O.S. Cercetarea –Dezvoltarea şi Inovarea României, în derivă şi în
pragul colapsului”
Transmis de Domnul Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Gheorghe I. GHEORGHE către:
Preşedintele României, Domnul Klaus Werner IOHANNIS,
Preşedintele Senatului, Domnul Călin Constantin Anton POPESCUTĂRICEANU,
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Domnul Liviu Nicolae DRAGNEA,
Primul-Ministru, Doamna Viorica DĂNCILĂ,
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării,
Cu ocazia intrunirii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, în data de
04.09.2018
Acest strigăt de ajutor şi de disperare, transmis acum, când domeniul
Cercetare–Dezvoltare şi Inovare al României a mai primit o lovitură
nimicitoare prin rectificarea negativă drastică aplicată bugetului Ministerului
Cercetării şi Inovării în august 2018, (cel mai afectat minister al rectificării
bugetare, minus 122 milioane de lei în condiţiile în care activitatea CDI era şi
anterior mult subfinaţată) încearcă încă odată să atragă atenţia principalilor
decidenţi asupra situaţiei deosebit de grave cu care se confruntă Cercetarea
din România.
Deşi activitatea CDI, numită pompos în Strategiile Naţionale “motor al
dezvoltării României” ar trebui să aibă o pondere financiară substanţială la
nivel naţional, adecvată provocărilor cu care se confruntă, ponderea
fondurilor naţionale alocate în ultimii ani este total insuficientă, asigurânduse în mică parte şi cu foarte mare greutate finanţarea minimă necesară. În
prezent suma alocată cercetării reprezintă circa 0,17% din PIB, adică sub
nivelul anului 1990. Astfel, consistenţa şi coerenţa de care are nevoie
Cercetarea românească, este în mare măsură sacrificată şi în mare
dificultate, demonstrând că de fapt, Cercetarea este Cenusăreasa bugetului
şi implicit a economiei naţionale.
Pentru a se evita distrugerea iremediabilă a CDI la nivel naţional, riscând ca
România să devină în şi mai mare măsură importatoare de tehnologii
inovatoare şi respectiv doar piaţă de desfacere pentru echipamente şi
produse din alte ţări, este imperios necesar să se suplimenteze bugetul
alocat acestei activităţi în anul 2018 cu circa 400 ÷ 500 milioane lei, în
2019, la valoarea de subzistenţă în procent de 0,5% ÷ 0,6% din PIB, şi în
2020 în procent de 0,8% ÷ 1% din PIB astfel încât să se poată începe
creşterea capacităţii de CDI a României pentru a se asigura revenirea
industriei naţionale la nivelul tehnologic avansat care să constituie suportul
dezvoltării economice şi societale.
Vreau să vă menţionez că acest strigăt de disperare al cercetătorului se
alătură şi este susţinut de miile de voci ale cercetătorilor ştiinţifici angajaţi în
sistemul naţional de CDI, respectiv în cele 45 de Institute Naţionale de

Cercetare Dezvoltare asociate în Consiliul Institutelor Naţionale de Cercetare
Dezvoltare din România-CINCDR, din anul 2018, în vederea susţinerii
sustenabile a Cercetării din România cu efecte pozitive privind domeniile
specializate inteligente (Industria 4.0, Agricultura Inteligentă, Medicina
Avansată etc.).
În speranţa că strigătul de ajutor pentru Cercetarea României este auzit,
Cercetător ştiinţific principal gr.I,
Gheorghe I. GHEORGHE

